Protokoll Johansfors Föräldraråd, Broakulla

2017-11-14

Närvarande: Mariana Svensson (F-klass), Sara Persson (personal Videbacken), Anders Jansson (Fklass), Lisa Erlandsson (lärare), Peter Jonsson (Videbacken), Emma Alm (åk 4-6), Jonas Fors (personal
Solgläntan), Camilla Lundgren (Solgläntan), Lotta Lejon Stenberg (åk 2-3), Laila Dånge (rektor), Eva
Ekdahl (åk 2-3).
Frånvarande: Mikael Albrektsson (åk 4-6), Mattias Johansson (åk 4-6), Helene Gustavsson
(Solgläntan), Dennis Randewall (åk 1), Anna-Linda Gabriel (åk 5), Petra Jensen (åk 1), Anna
Gunnarsson (Solgläntan), Inga-Lill Sandqvist (bitr.förskolechef).
Ordförande: Lotta Lejon Stenberg
Sekreterare: Eva Ekdahl

Genomgång av föregående protokoll 2017-09-11
Solgläntan:




Gällande tillbyggnad av förskolan har tekniska gett ett nej. Diskussion förs dock kring om
biblioteket ska flyttas eller ej samt hur tillgången till denna lokal inverkar på antalet barn på
förskolan. Ingen ny information i dagsläget.
20 barn är maxantal på Solgläntan.
Videbacken:




Solskydd fortsätter diskuteras med tekniska.
Edwise – vid problem – kontakta Susanne Yaffe Lindgren.
Fritids och skola:









Belysning för parkeringen (på andra sidan vägen). Ligger hos Tekniska förvaltningen.
Specialkost. Vårdnadshavare ska ringa Ekebo för beställning och avbeställning gällande
specialkost.
Nät och fotbollar. Fotbollar kommer lämnas till skolan enligt Dennis Randewall.
Edwise – vid problem – kontakta skolans personal.
Toalettbesök. I dagsläget finns det elever som hellre håller sig hela dagen än att använda
toaletterna på skolan. Hur avdramatisera? Vad kan göras för att elever ska känna trygghet
och en självklarhet att gå på toaletten? Laila tar upp frågan med personalen.
Sociala medier. Som vårdnadshavare var observant på vad som förekommer på internet,
speciellt på Youtube. Vad tittar barnen på? Vad triggas barnen till att göra? Titta på
historiken på dator och i mobiler.

Ny information
Fritids
1. Det kommer ske en pysselaktivitet under kommande studiedagar då man är välkommen
att vara med. Pyssel och möjlighet till fika mellan kl.14-17.

Forts. ny information
Skola
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

97 elever är inskrivna i skolan.
Personalen har justerats mellan åk 1 och åk 2-3.
Dörrar mellan klassrummen behöver ljudisoleras vilket har tagits upp med skyddsronden.
Lufttillförseln har setts över och ska nu fungera.
Ny skoladministratör kommer att utannonseras. Fram till jul kommer Siv att hoppa in som
administratör.
Lisas tjänst är utannonserad.
Gällande barnens säkerhet. Det är totalförbjudet att köra förbi skolan, även efter skoltid.
Endast vaktmästaren har tillåtelse att köra och parkera framför skolan. Skyltar är uppsatta.
Fortsatta diskussioner förs gällande fler lokaler då elevantalet ökat och kommer att öka till
höstterminen nästa år. Gäller lokaler för både klassrum och fritids.
Fritidsgården. Det har framkommit att barn istället är och springer i skolan under det tillfälle
som Fritidsgården är öppen. Prata med era barn. Ansvaret ligger hos vårdnadshavarna.
Åk 4-6 arbetar i dagsläget med värdegrund. Att hålla en trevlig ton gentemot varandra.
Eleverna har informerats om att ingen får vara nere vid dammen.

Förskolor
1. Solgläntan arbetar just nu mycket med hösttema.
2. Solgläntan kommer att strukturera om ateljén på ovanvåningen för att få tillgång till ännu ett
rum. Detta för att kunna dela upp barnen i mindre grupper för att lättare kunna se till varje
individ.
3. Videbacken har i dagarna möblerat om för att få en bättre struktur och ordning.
4. Videbacken. Problem med Edwise, speciellt gällande inskrivning av scheman.
5. From den 1 januari 2018 har Videbacken även tillgång till det rum som i dagsläget används av
pensionärerna.
6. Videbacken. Finns i dagsläget cirka 50 barn inskrivna.
Nya frågor/att tänka på:


Vad är det för slags mat som serveras på Fritids? Får barnen i sig tillräckligt med näringsriktig
bra kost som inte innehåller tillsatser, dolt socker mm? Laila tar med sig frågan.



Önskemål framkom om att frukt ska erbjudas till eleverna. Och att personalen på något sätt
kan påminna eleverna om att äta sin frukt. Laila tar med sig frågorna.



Serveras det enbart svenskt kött till barnen/eleverna? Camilla Lundgren kontaktar
kostchefen gällande ursprungsland för kött, fisk samt kyckling.



Serveras barn/elever halvfabrikat?



Skolbussarna. Finns i dagsläget problem med att barn skriker, använder fula ord och konstant
trycker på stoppknapparna i bussarna. Det förekommer även att en busschaufförs mobil
cirkulerar runt bland barnen. Laila tar med sig informationen.


-

-

Föräldraansvar. Prata med era barn om språkbruk och attityder gentemot varandra.
Vad för slags negativa ord använder barnen till varandra, i skolan, hemma eller på träningen
som kan vara kränkande?
Vem/vilka använder kränkande ord? Hemma, skola, fritidsaktiviteter mm.
Vilka ord är kränkande?
Vad betyder orden?
Hur används orden?
I vilka sammanhang används kränkande ord?
Vad kan vi som vårdnadshavare och lagledare göra för att bryta detta?

Nästa Föräldraråd:
Torsdagen den 15 februari kl. 17.45
Onsdagen den 18 april kl. 17.45

Välkommen!
Är du nyfiken på vad som tas upp och diskuteras på dessa möten så är du varmt
välkommen att delta. Vi håller mötena i skolans personalrum, 3 våningen.

